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Trädgårdsdagen 
Hösten blev kort, nästan bara två 
veckor i början av oktober, men 
vi lyckades i alla fall pricka en  
alldeles fantastiskt vacker sön-
dag för höstens trädgårdsdag.  
Tack alla, alla medlemmar som 
knogade på så ihärdigt och flyt-
tade plantor, bar trädgårdsmöb-
ler, bäddade in buskar för vintern 
och allt annat som vi hjälptes åt 
med! 
 
Första advent 
Snart är det den 1:a advent och 
då tänder vi traditionsenligt vår 
gårdsgran. Håll utkik efter lappar 
i din port! 
 
Grannsamverkan 
Varför inte sätta upp en inbjudan 
i porten till en liten samman-
komst tillsammans med dina 
grannar? Just detta slag av 

grannsamverkan är den som 
fungerar allra bäst.  
Styrelsen vill  uppmuntra att 
grannarna träffas genom att bidra 
med 1000:- om de boende i 
samma trappuppgång kommer 
överens om ex.vis. en utsmyck-
ning i entre’n.  
På köpet kanske någon kan tän-
ka sig att bli trappombud och 
fungera som kontaktperson mot 
organisationen Grannsamverkan. 
Är du intresserad  kontakta 
någon i styrelsen så kan du få 
prata med någon som lyckats! 
 
Övergivna cyklar på gården 
Nu gör vi ett nytt försök att effek-
tivisera våra cykelställ.   
Har du svårt att få plats i ditt eget 
cykelförråd, kontakta mig eller 
någon annan i styrelsen, så kan 
vi säkert hitta plats i ett annat 
förråd.  
Du som använder din cykel regel-
bundet under vinterhalvåret kan 
naturligtvis fortsätta att ställa 
cykeln utomhus, men då måste 
du märka den med namn och 
lägenhetsnr.  
De cyklar som omärkta står kvar 
på gården den 30 november tas 
då om hand och förvaras i låst 
utrymme i 3 månader.  
  



Nya grannar 
Den 1 december får vi nya gran-
nar i lgh 605. Då flyttar Mats Hell-
borg och Åsa Nyblom in och vi 
hälsar dem välkomna till vår 
förening. 
 
Garagekort 
För att minimera risken att glöm-
ma kortet i kortläsaren vid in-och 
utfart i garaget ger gararagegrup-
pen rådet att alltid göra lika-
dant; Stick in kortet, dra ut det 
och slå till sist koden. På så vis 
vet du att du får kortet med dig. 
 
Störande musik 
I senaste Bryggan gav vi rådet att 
sätta upp en lapp om du tänker 
ha fest och spela hög musik. Nu 
har styrelsen fått en ny vädjan 
och fråga ”…vem tar tag att stö-
rande och väldigt hög musik 
spelas 01.30 på natten….vilka 
ordningsregler gäller….?” 
I första hand ska du förstås själv 
prata med din granne.  
Det kan förstås vara svårt att 
exakt veta vem som stört; sätt då 
upp en lapp på anslagstavlan i 
porten. Tyvärr kan ju styrelsen 
inte säga mer än att det i princip 
ska vara tyst efter kl. 22.00.  
Vardagkvällar bör du inte heller 
borra eller spika.  
Många av dina grannar behöver 
den tidiga nattsömnen. 
 
Container för gammal jord 
Containern för gammal jord och 
vissna krukväxter har tydligen 
blivit en succé. Den kommer att 
få stå kvar ute i kompost hagen. 

Vi inser att det är mera praktiskt. 
 
Upprop om vinprovning 
Vill du lära dig om vin?  
Eftersom jag råkar känna en 
person som kan en hel del om 
vin - han har arbetat som kemist 
på ’Vin och sprit’ och finns nume-
ra på Spendrups – har vi möjlig-
het att sätta igång vinprovning.  
Det vore väl kul? 
Vi bör inte vara för många, vi träf-
fas var 4:de el. 5:te vecka eller så 
bestämmer vi från gång till gång. 
Till att börja med håller vi till i 
föreningslokalen, även om den 
inte är så särskilt hemtrevlig. 
Ring mig om du/ni är intressera-
de, så försöker vi komma igång 
någon gång på det nya året efter 
stämman. 
 
Nya avtal 
Styrelsen arbetar sedan en tid 
med de olika avtal som fören-
ingen skrivit med olika entrepre-
nörer, allt för att försöka hålla 
föreningens kostnader nere.   
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